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  وزارة الخارجية األمريكية 
 مكتب الشئون القنصلية 

 
 (الهجرة التعددية الهجرة برنامج على بناء 6201 لعام الهجرة تأشيرات منح بخصوص تعليمات 

 DV-6201 العشوائية)
 

إدارة برنامج منح بتتولى وزارة الخارجية األمريكية كل عام بناء على تكليف من الكونغرس األمريكي 
، وهو البرنامج الذي يدار بموجب التعددية والمعروف أيضاً ببرنامج الهجرة العشوائيةهجرة التأشيرات 

فئة جديدة  القانون أوجد  (ج) من قانون الهجرة والجنسية األمريكي. 203الشروط الواردة في الجزء رقم 
تمنح لألشخاص " ة التعدديمن المهاجرين تعرف باسم "فئة الحاصلين على تأشيرة للهجرة بناء على مفهوم 

ألف  50يتيح هذا القانون صدور  بلدان يكون عدد المهاجرين منها إلى الواليات المتحدة منخفض.ل المنتمين
  .لإلقامة الدائمة في الواليات المتحدة األمريكية 6201عام لتأشيرة 

 
حيث تكون هذه  ،مريكيةقامة الدائمة في الواليات المتحدة األلإل تتأشيرا السنوي للتعددية برنامجيوفر ال
 عن طريق نظاماالختيار يتم س.  بدقهلمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والتي سيتم تطبيقها  تالتأشيرا
. وسوف يتم توزيع التأشيرات على ست مناطق )كمبيوترال( الحاسب اآللي العشوائي بواسطة جهاز السحب

 .سنة واحدة المتاحة في sDV من بعة في المئةس على أكثر من الحصول بلد واحد ال يجوز ألي،جغرافية
تحصل المناطق التي معدالت الهجرة منها منخفضة على أكبر عدد من التأشيرات. ولن تصدر تأشيرات 

ألف  50الهجرة لمواطني البلدان التي أوفدت إلى الواليات المتحدة خالل األعوام الخمس الماضية أكثر من 
 مهاجر.

 
 )DV-6201التعددية  ( الهجرة برنامجلتقدم لالغير مؤهله ل البالد 

عدد )  و سبب ذلك أن 6DV-201التعددية  ( الهجرة برنامجمواطني البلدان التالية غير مؤهلين للتقدم ل
ألف  50المهاجرين الوافدين منها إلى الواليات المتحدة األمريكية خالل األعوام الخمس الماضية تجاوز 

مهاجر:
، كندا، الصين (األشخاص المولودين في جمهورية الصين الشعبية)ل، البرازي،شجبنجالدي  

المكسيك، جامايكا، ، الهند، يهاييت، السلفادور إكوادور، ،نالدومينيكاجمهورية  ،كولومبيا
كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة (باستثناء ايرلندا ،  الفيليبين،بيرو، باكستان،  ا،يرنيجي

 بعة لها، وفيتنام.الشمالية) واألراضي التا
  

وفي الماكاو وفي تايوان، فيجوز لهم تقديم طلبات   أما األشخاص المولودين في هونج كونج
 .التعددية الحصول على تأشيرات الهجرة بناء على برنامج

 
 هذا العام التأهل تغييرات في ال
 
 
  التقديم: متطلبات 
 

كورة في الئحة أسماء الدول الواردة في هذه المذ من أبناء أحد البلدانيجب أن يكون مقدم الطلب  •
لتسجيل  الئحة الدول التابعة لألقاليم المختلفة التي يعتبر مواطنوها مؤهلين ةراجعم رجاء .النشرة

 طلباتهم للحصول على تأشيرة للهجرة. 
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 ؤهلةالمأحد البلدان  أبناء مواطن منعبارة  تشيرفي غالبية الحاالت  أحد البلدان: أبناء مواطن من
البلد التي ولد بها مقدم الطلب. ولكن يجوز لشخص ما ولد في أحد البلدان التي ال تتوفر فيها إلى 

الشروط المطلوبة تقديم طلب لالشتراك في السحب إذا استند طلبه (أو طلبها) على أن زوجته (أو 
ج والزوجة في ، وذلك شريطة صدور تأشيرات الهجرة للزو المؤهلةزوجها) من أبناء أحد البلدان 

.  وإذا كان الشخص قد ولد في أيضانفس الوقت ودخولهما معا إلى الواليات المتحدة في نفس الوقت 
مقيماً في ذاك البلد في  أحد والديه أوكالهماأحد البلدان التي ال تتوفر فيها الشروط المطلوبة ولم يكن 

ه للبلد الذي ولد ب استناداً إلى انتمائتاريخ ميالده، يجوز لهذا الشخص تقديم طلب لالشتراك في السح
 إذا كانت بلده ضمن الئحة الدول المؤهلة. فيه أحد أبويه

 
هذا البرنامج شروط التعليم أو التدريب المطلوبة للتأهيل لهذا  يجب أن تتوفر لدى مقدم طلب  •

 .  البرنامج
 

مرحلة الدراسة الثانوية أو  يجب أن يكون مقدم الطلب قد حصل على شهادة إكمالالتعليم أو التدريب: 
 12ما يعادلها. يعني ذلك تحقيق النجاح في كل من أعوام الدراسة االبتدائية والثانوية البالغ عددها 

عام، أو ما يثبت حصوله على خبرة عملية لمدة عامين خالل األعوام الخمس السابقة في مهنة تتطلب 
 مدتها عن عامين.  حصول من يمارسها على تدريب أو خبرة عملية ال تقل

: وسوف تستخدم قاعدة البيانات اإللكترونية الخاصة بوزارة العمل األمريكية
http://online.onetcenter.org )the U.S. Department of Labor's   O*Net OnLine 

database.زيد من المعلومات عن الخبرة العملية المؤهلة، إقرأ للم  ) لتحديد الخبرة العملية المطلوبة 
 الموجود أدناه. "كثيراً  رددتبند "أسئلة ت

 
عن تقديم طلب  االمتناعإذا لم تتوفر هذه الشروط في مقدم الطلب (أو مقدمته) ينبغي عليه (أو عليها) 

 .لالشتراك في السحب 
 

من التسجيل عن طريق البريد اإللكتروني في الفترة ، البد 2016 التعددية  لعام الهجرة برنامجللتقدم في 
  االثنينيوم من  ظهراً الساعة الثانية عشر وحتى  2014أكتوبر شهر من لواالالموافق  األربعاءيوم  من

البد من استكمال االستمارة اإللكترونية  بتوقيت شرق الواليات المتحدة. 2014نوفمبر من الثالث  الموافق
خالل  www.dvlottery.state.govعددية عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني  لبرنامج الهجرة الت

يجب على األشخاص  لن تقبل االستمارات الورقية أو ترسل عن طريق البريد. المدة المحددة للتسجيل،
ؤدي إلى ات تطلبكثرة الاألخير من فترة التسجيل.  األسبوعحتى نتظار العدم االراغبين في تقديم الطلبات 

بتوقيت شرق الواليات  اً ظهرالساعة الثانية عشرة بعد طلبات يتم قبول ال ن. لبالموقع االلكترونى تأخير
سيتم استبعاد طلب الشخص إذا تبين أنه أرسل أكثر من طلب واحد باسمه  .2014 نوفمبر 3يوم المتحدة 

 .برنامجللتسجيل فى ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://online.onetcenter.org/
http://online.onetcenter.org/
http://www.dvlottery.state.gov/
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    DV 2016 إجراءات تقديم طلب الحصول على تأشيرة الهجرة لعام
 

 
).  -2016DV(  2016يوجد طريقة واحدة للتقديم لبرنامج الهجرة التعددية (الهجرة العشوائية) لعام 

، اإلستمارة اإللكترونية للتسجيل فى برنامج الهجرة DS-5501 رقم على جميع المتقدمين تقديم استمارة
عبر اإلنترنت عن طريق الموقع اإللكتروني عشوائية والتى يمكن الوصول إليها ال

www.dvlottery.state.gov   . .عدم استكمال الطلب بالكامل سوف يؤدى إلى استبعاد طلب المتقدم 
 
 

استمارة الدخول بدون مساعدة "االستشاريون " ،  وزارة الخارجية تشجع بقوة المتقدمين لملء: ملحوظة
"وكالء فيزا" ، أو غيرهم من األفراد الذين يتم االستعانة بهم فى تقديم الطلب نيابة عن المتقدمين. إذا 

كنت تستعين بخدمات شخص آخر الستكمال النموذج الخاص بك، يجب أن تكون حاضرا عند إعداد القيد ، 
كيد ورقم التأكيد. قد يحاول االستشاريون حجب ارقام التأكيد من أجل طلب ويجب اإلبقاء على صفحة تأ

 .معلومات التي كان ينبغي أن تتوفر لك مباشرةالغير مشروع  أو الحصول على أموال في مقابل 
 
.  يجب عليك شاشة تأكيد تحتوي على اسمك ورقم تأكيد فريدسينتج عن تقديم إستمارة ناجحة عرض  •

رقم بأكد من أنك تحتفظ التباستخدام وظيفة الطباعة من متصفح الويب الخاص بك و طباعة هذه الشاشة
حالة اإلستمارة  نتيجة ، سيمكنك التحقق من2015من شهر مايو  الخامسالخاص بك.  إبتداُء من  تأكيدال

وذلك عن طريق زيارة الموقع االلكترونى  6201الخاصة بك لبرنامج الهجرة العشوائية لعام 
www.dvlottery.state.gov  .الحالة  صفحة التحقق من كونتسإلستعالم عن طلبك الوسيلة الوحيدة ل
تقديم اإلرشادات لك حول كيفية المضي قدما في التطبيق كذلك ، و2016لبرنامج الهجرة العشوائية لعام 

، لذلك فمن العشوائية هجرةالتأشيرة لن موعدك للمقابلة ع هذا الموقععلمك ي .  كما سوفالخاص بك
 .لخاص بكتأكيد ابرقم الالضروري االحتفاظ 

 
 علي المتقدم استيفاء البيانات التالية علي الطلب اإللكتروني. -
 

إدخل االسم كما موضح فى   اسم األب) –اسم الشخص  -االسم بالكامل ( اسم العائلة/اللقب  .1
 جواز السفر

 يوم/ شهر/ سنة  :لميالدتاريخ ا  .2
 ذكر/ أنثى  :الجنس .3
 مدينة الميالد  .4
 ينبغى ان يذكر اسم البلد الذى ولدت فيةبلد الميالد:  .5
 مواطن منعبارة  تشيرفي غالبية الحاالت   :البلد المؤهل لالشتراك فى برنامج الهجرة التعددية .6

عن المكان الذي  مختلفبلد األهلية  . البلد التي ولد بها مقدم الطلبإلى  المؤهلةأبناء أحد البلدان 
إذا كان المتقدم يدعى انتمائه إلى بلد آخر غير البلد الذي ولد فيه، يجب أن توضح هذه  .تعيش بة

 لك. خيار آخر متاح هناكمعرفة ما اذا كان اإلرشادات ل يرجى مراجعةالمعلومة على طلب الهجرة. 
 من هذه التعليمات 1رقم  سؤال، ةأجوب، يرجى مراجعة إضافية  للحصول على معلومات

 الخاص بمواصفات الصور الشخصية   ء: انظر  الجزصورة المتقدم .7
 العنوان / البلدة / المدينة/ الرقم البريدي :العنوان البريدي .8

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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 محل اإلقامة الحالى .9
 (اختياري)  :رقم التليفون .10
لكتروني الذي لديك حق توفير عنوان البريد اإل  :)e-mail addressعنوان البريد اإللكتروني ( .11

ومع ذلك إذا تم اختيارك ،  ،. لن تتلقى خطاب رسمي بأختيارك على هذا العنوانلة الوصول المباشر
فاصيل بتسوف تتلقى متابعة االتصاالت من وزارة الخارجية عن طريق البريد االلكتروني تعلمك 

  .هجرةالتأشيرة ه مقابل
ختار أحد اإلختيارات يجب عليك أن ت :منا هذاأعلى مؤهل دراسى حصلت عليه حتى يو ما هو .12

مستوى ) 2( فقطاالبتدائي تعليم المستوى ) 1(التالية والتى تمثل أعلى مؤهل دراسى تم تحقيقه: 
وس ) بعض الدر5مهنية ( ة) مدرس4ثانوي (شهادة التعليم ال) 3( شهادةأي بدون ثانوي، التعليم ال

) بعض 9الماجستير (شهادة ) 8ات الدراسات العليا () بعض دور7(  شهادة جامعية) 6الجامعية (
 الدكتوراهشهادة ) 10الدكتوراه (دراسات دورات 

 بيانات الزوج/ الزوجة: - : أعزب، متزوج، مطلق، أرمل، أو منفصل قانونياً الحالة اإلجتماعية .13
م إدراج بيانات عد.  االسم / تاريخ الميالد / الجنس/ بلد الميالد /مدينة الميالد/ البلدة  /  صورة

الزوج/الزوجة سوف يؤدى إلى إستبعاد طلب المتقدم الرئيسى ورفض طلب التأشيرة يوم المقابلة. 
زوجك حتى لو كنت تخطط للطالق قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة  إدراج بيانات يجب عليك

 دخول
 األطفالجميع و ةزوجال ميالداسم وتاريخ ومكان الطلبات أن تتضمن  يجبعدد األوالد:   .14

ير المتزوجين والذين تقل غ ةالزوج/ا وأوالد الزوج األطفال المتبنين قانونيجميع ، وكذلك الشرعيين
/أب ا من أميقانون (ة) لم تعد متزوجهذا بالرغم من كونك و ،طلب)تاريخ السنة في  21أعمارهم عن 

الهجرة ن يقوموا با معك و / أو لطفل ال يقيمون حاليالأو و حتى إذا كانت الزوجة أو الزوج لطفل ، ا
ين مؤهلوا ليس سنة وما فوق 21الذين يبلغ سنهم واألطفال ون المتزوجاألطفال أن مع العلم . معك

يحمي األطفال من  ان يمكن الواليات المتحدةقانون إال أن  ،ةتنوعمالالهجرة للحصول على تأشيرة 
إذا  :في ظروف معينة وذلك) "عاما 21نونية (عدم الحصول على التأشيرة فى حالة تخطيهم السن القا

أن يبلغ طفلك الغير متزوج قبل للحصول على تأشيرة الهجرة المتنوعة  لكترونياإلقمت بتقديم الطلب 
ظروف  في وذلك الطفل حماية قانونتحت  ،ةتأشيرالقبل إصدار عاما  21الطفل بلغ عاما، و 21

جميع إن عدم إدراج تأشيرة. سنة من أجل ال 21ل من عمره أقالتعامل معه كما لو كان  يمكن معينة
الطلب ورفض بالرئيسي المتقدم  إلى إستبعادسيؤدي التأشيرة  األطفال الذين يحق لهم الحصول على

األطفال الذين (باستثناء  خالل المقابلة المخصصة لمنح التأشيرة في هذه الحالة جميع التأشيرات
. في الواليات المتحدة األمريكية ) القانونية ةالدائمامة قعون باإليتمتأو  ةاألمريكييحملون الجنسية 

 من األسئلة المطروحة بشكل متكرر. 11انظر السؤال رقم 

 
   الطلبــات مقـدمي اختـيــار

 
 يتم  اختيار مقدمي الطلبات الذين تتوفر في طلباتهم الشروط المطلوبة على نحو عشوائي وبواسطة

زيارة الموقع  2016المتقدمين لبرنامج الهجرة العشوائية لعام يجب على جميع  . ر)الحاسب اآللي (الكمبيوت
لمعرفة ما  – (Entrant Status Check)صفحة التحقق من الطلب  –االلكتونى لبرنامج الهجرة العشوائية 

قق من إذا كان تم إختيارهم أم ال.  سوف يتم إخطار المتقدمين الذين تم إختيارهم من خالل صفحة التح
 ) إبتداًء منwww.dvlottery.state.govعلى الموقع اإللكترونى ()Status Check antEntrالطلب (
  . 2016يونيو  30و حتى على االقل  2015من مايو   الخامس

http://www.dvlottery.state.gov/
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د والتى ستمدهم بتعليمات إضافية والتى سوف يتم توجيه المتقدمين الذين وقع عليهم اإلختيار إلى صفحة تأكي
 صفحة التحقق من الطلب (تتضمن معلومات عن الرسوم المتعلقة بالهجرة للواليات المتحدة األمريكية.  

(Entrant Status Check  سوف تكون الوسيلة الوحيدة إلخطار المتقدمين الذين وقع عليهم اإلختيار
بإرسال أية إخطارات عن طريق البريد.   ياتالقنصل قومتلن   .2016فى برنامج الهجرة العشوائية لعام 

أما من لم يقع عليهم  لن يتم إخطار المتقدمين الذين تم إختيارهم عشوائياً بواسطة البريد االلكترونى. 
ولن يكون  . صفحة التحقق من الطلبفسوف يتم إخطارهم بعدم إختيارهم أيضا عن طريق االختيار 

   والقنصليات األمريكية توفير الئحة بأسماء مقدمي الطلبات الذين قبلت طلباتهم.باستطاعة السفارات 
يجب أن تنتهي   .الشروط المؤهلة التي يقتضيها القانون األمريكي جميعيجب على مقدمي الطلبات استيفاء 

 ائلتهم ) إجراءات النظر في الطلبات و إصدار تأشيرات الهجرة للمقبولين طلباتهم هم وذويهم ( أفراد ع
.  لن يسمح بإصدار تأشيرات هجرة لمقدم الطلب أو  لذويه 2016ام سبتمبر ع 30بحلول منتصف الليل يوم 

 أو اللحاق به بعد هذا التاريخ تحت أي ظرف.
 
 
 

 تعليمات خاصة بالصور:
 

لية : أخذ المواصفات التركيبية والتقنية ، ويمكن أن تنتج بإحدى الطرق التامع ملف الصورة  يتفقيجب أن 
 الصورأحدى أو استخدام جهاز المسح الرقمي (سكانر) لمسح  عن طريق كاميرا رقمية صورة رقمية جديدة
ربط باستطاعة متقدم الطلب اختبار مدى مالءمة الصورة من خالل  . بالمتقدمين ةالفوتوغرافية الخاص

قبل تقديم  E-DVالعشوائيةة الموجود على الموقع اإللكتروني لبرنامج الهجروالصور المدقق الخاص ب
بإعطاء المزيد من المعلومات التقنية المتعلقة بالصورة، باإلضافة إلى نماذج من  المدققالطلب. و يقوم 

 الصور المقبولة وغير المقبولة. 
 

 
يمكن تحميل صور ملونة من الكاميرا  ):bit color-24بيت ( 24يجب أن يكون عمق الصور الملونة 

وحفظها كملف  الصورأحدى (سكانر) لمسح  الضوئىستخدام جهاز المسح إ أو كمبيوتر الرقمية إلى ملف
مضبوطة على أو  ةللون حقيقياجب أن تكون إعدادات يضوئي، المسح جهاز الم استخدكمبيوتر.  فى حالة إ

 والخاصة بالمسح الضوئى. أدناهالمواصفات اإلضافية المذكورة بت. انظر  24وضع 
 

 
 
 

: يجب أن تتفق الصورة الرقمية المقدمة مع المواصفات التركيبية التالية و إال سيتم  ركيبيةالمواصفات الت
 .الطلب إستبعاد

 
 وضع الرأس •

o  يجب أن تبين الصورة صاحبها (أي مقدم الطلب أو زوجته أو أحد أبنائه) وهو يواجه آلة
 التصوير.

o  إلى أحد الجانبينمائالً إلى أعلى أو إلى أسفل أو الشخص يجب أن ال يبدو رأس. 
o  وتكون  الصورة طول من مساحة % 50-69كما يجب أن يغطي رأس صاحب الصورة

 الصورة. طول من مساحة % 56-69ارتفاع العين بين 
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 الخلفية •

o  ًيجب أن يكون لون خلفية الصورة محايداً وفاتحا 
o أو أشكال  ولن تقبل الصور التي يكون لون خلفيتها قاتماً أو متضمناً لرسومات أو نقوش

 متكررة.
 

 التركيز •
o .يجب أن تكون الصورة فى بؤرة التركيز 

 
 

 العناصر الزخرفية •
o  لن تقبل الصورة التي يظهر فيها صاحبها مرتدياً نظارة شمسية ذات عدسات قاتمة اللون أو

 أي شيء آخر من شأنه عدم ظهور وجه صاحب الصورة كامال وواضحا.
 

 قبعاتو ال لرأس اأغطية  •
o صورة التي يظهر صاحبها فيها مرتدياً غطاء للرأس أو قبعة إال إذا كان سبب لن تقبل ال

دينية، وفي تلك الحالة يجب أال يحجب غطاء  لمعتقداتارتداء غطاء الرأس أو قبعة يعود 
الرأس هذا أي جزء من وجه مقدم الطلب.  ولن تقبل الصورة التي تبين مقدم الطلب وهو 

ال تقتضيه معتقداته الدينية، كما لن تقبل ولكن نتمائه القبلي يرتدي أي غطاء للرأس يرتبط با
الرسمي إلحدى شركات الطيران أو أي  الزيالعسكري أو  الزيصور ألشخاص يرتدون 

 رسمي أو غطاء للرأس آخر. زي
 

. 
 

 المواصفات التقنية:
 

تروني للهجرة يحب أن تتفق الصور الرقمية المرسلة مع المعايير وإال سوف يتم رفض الطلب اإللك
 التعددية  أوتوماتيكياً من قبل النظام وإخطار المتقدم بالرفض:

 
 )JPEGيجب أن تكون الصورة الرقمية المرسلة محفوظة علي هيئة  (  الصورة:ملف شكل 

 ).KB) 240كيلوبايت 240الحد األقصى لحجم ملف الصورة هو   صورة:الحجم ملف 
بيكسل. يجب أن تكون الصورة مربعة  600رضها عبيكسل و 600الصورة طول  دقة الصورة :

 المقاييس (اإلرتفاع مساوى للعرض)
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الصور  لن تقبل).  (ملحوظة: يجب أن تكون الصور ملونة. bit color-24بيت ( 24 صورة:العمق لون 
 .تدرج الرماديأو ذات ال سود، والصور أحادية اللوناألبيض واأل

 
 
 
   
 

    لعام التعدديةطلبات الحصول على تأشيرة الهجرة بناء على برنامج أسئلة تتردد كثيراً حول تسجيل 
6201 )6201-DV( 
 
ما هو معنى "االنتماء" إلى بلد ما؟ هل توجد أية ظروف تجيز لمن لم يولد في أحد البلدان المؤهلة   - 1

 تقديم طلب للحصول على تأشيرة للهجرة؟ 
بغض النظر عن البلد الذي يقيم فيه حالياً أو البلد الذي "ينتمي" الشخص عادة إلى البلد الذي ولد فيه، 

كما يعني "انتماء" الشخص لبلد ما حقه في "االنتساب" لبلد غير البلد الذي  حصل منه على الجنسية. 
 (ب) من قانون الهجرة والجنسية األمريكي. 202ولد فيه بموجب أحكام الجزء رقم 

نتماء خطأ فسوف يؤدى هذا الى استبعاد طلبك و عدم الحصول رجاء االنتباة حيث ان تم ادخال بلد اال
 على التأشيرة

   ؟التعددية الهجرة برنامجلتقدم لا ،ةغير مؤهللامواطني البلدان يجوز ل هل  -2
يجوز له أن يطلب "االنتساب" إلى البلد الذي ولدت فيه زوجته (أو زوجها)، إال أنه لن يحصل على 

إال إذا كانت زوجة مقدم الطلب (أو زوجها) مؤهلة  التعدديةنامج ) بناء على برDV–1تأشيرة (
)، كما يجب على الزوجين دخول الواليات DV–2للحصول على تأشيرة ويصدر لها (له) تأشيرة (

المتحدة في نفس الوقت. ويجوز بالمثل أن ينسب االبن (أو االبنة) القاصر إلى البلد الذي ولد فيه أحد 
 أبويه. 

من البلدان الغير مؤهلة لالشتراك فى برنامج التعددية (الهجرة الطلب المولود في بلد يجوز لمقدم 
االنتساب إلى البلد الذي ولد فيه أي من أبويه شريطة أن ال يكون أي من ، 2015العشوائية) لعام 

البلدان بلد من األبوين مقيماً بموجب تصريح قانوني باإلقامة الدائمة في تاريخ ميالد مقدم الطلب في 
تقديم طلب للحصول على تأشيرة للهجرة إلى الواليات المتحدة.  وبصورة عامة ال يعتبر ل الغير مؤهلة
إذا كانوا يزورون ذلك البلد بصفة مؤقتة أو مقيمين فيها بصورة مؤقتة  ،في بلد مقيميناألشخاص 

  كذلك ألسباب تجارية أو مهنية أو بالنيابة عن إحدى الشركات أو الحكومات.
على مقدم الطلب الذي يطلب مثل هذا االنتساب البديل أن يذكر المعلومات المتصلة بهذا األمر  ويجب

حيث ان تم ادخال بلد االنتماء خطأ فسوف يؤدى هذا الى استبعاد طلبك و عدم رجاء االنتباة  .في طلبه
 الحصول على التأشيرة. 

 
بارهم غير مؤهلين لالشتراك في السحب للحصول على لماذا يتم استبعاد المنتمين لدول معينة واعت   -3

 ؟ التعددية تأشيرة هجرة بناء على برنامج 
كحد أقصى لألشخاص سنة قامة الدائمة كل إللتأشيرة  50000تتيح بموجب القانون، ، إن الواليات المتحدة

إلى الواليات المتحدة خالل ، ولن تصدر تأشيرات الهجرة لمواطني البلدان التي أوفدت  للقانون تبقاً  المؤهلين
 ألف مهاجر 50األعوام الخمس الماضية أكثر من 
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التي سيتم منحها  التعددية ما هو الحد األقصى لعدد التأشيرات المخصصة للمناطق بموجب برنامج   -4

 ؟ 2016عام 
برنامج تحدد مصلحة الهجرة والجنسية كل عام الحد األقصى لعدد التأشيرات المخصصة للمناطق بموجب 

(ج) من قانون الهجرة والجنسية األمريكي  203، وذلك بناء على معادلة ينص عليها الجزء رقم التعددية 
)INA – Immigration and Nationality Act  وسوف تقوم المصلحة بإعالن تلك األعداد واألرقام ،(

 .بعد االنتهاء من عملياتها الحسابية في هذا الصدد
 
 مطلوبة بالنسبة للمؤهل العلمي أو التجربة العملية؟ ما هي الشروط ال -5

يقتضي القانون وكذلك اللوائح التنظيمية حصول كل شخص يقدم طلب على ما ال يقل عن شهادة تثبت 
انتهائه بنجاح من مرحلة الدراسة الثانوية أو حصوله على ما يعادلها، أو حصوله خالل األعوام الخمس 

ة عامين في مهنة تقتضي ممارستها ما ال يقل عن سنتين من التدريب أو الخبرة. السابقة على خبرة عملية لمد
االنتهاء من مرحلة الدراسة الثانوية أو الحصول على ما يعادلها" تحقيق النجاح في الواليات المتحدة ”ويعني 

، وفي أي بلد آخر اً عام 12في االنتهاء من الدراسة في المرحلتين االبتدائية والثانوية اللتان تستمران لمدة 
تعني العبارة المذكورة تحقيق النجاح في االنتهاء من الدراسة الرسمية في هاتين المرحلتين الموازيتين 

هذا تلبي هي التي رسمية الدراسية الدورات ال  الثانوية في الواليات المتحدة.الى لمرحلة الدراسة االبتدائية 
يجب تقديم وثائق اإلثبات   ). GEDمعادلة (مثل الة أو شهادات المراسلالدراسة ببرامج ال تقبل المطلب؛ 

 تأشيرةاللحصول على عند إجراء المقابلة لقنصلي الموظف للتعليم أو الخبرة في العمل التي تتعلق بال
 
 ؟ الهجرة المتنوعة لبرنامج تأشيرةالوظائف التي تؤهل   هيما  -6

 
من خالل قاعدة البيانات  عملوزارة التوفرها  اتفتعريهناك على أساس الخبرة في العمل،  للتأهل

الموجودة على اإلنترنت تنظم خبرات العمل قاعدة البيانات إن .   O*Net Onlineعلى اإلنترنت 
بعض  إال أن، وزارة العملة". ومع أن العديد من المهن ترد على موقع يوظيفمناطق خمس "في 

للحصول على من أجل التأهل . ةتنوعمالالهجرة شيرة لبرنامج تأفقط هي التي تؤهل المهن المحددة 
خالل من الخبرة سنتين  على أساس الخبرة في العمل، يجب أن يكون لديك ةتنوعمالالهجرة تأشيرة 

في اإلعداد و مصنفة ،  5و أ 4مهنة مصنفة في المنطقة الوظيفية السنوات الخمس الماضية في 
 أو أعلى. 7.0من صنف ) Specific Vocational Preparation(المحدد المهني 

 
 ؟لشغلالمؤهلة على موقع وزارة ا وظائفاليمكنني إيجاد كيف   -7

 
للموقع اإللكتروني قاعدة البيانات وجد الئحة الوظائف المؤهلة لبرنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة في ت
 :  ةاتبع هذه الخطوات لمعرفة ما إذا كانت مهنتك مؤهل .شغلوزارة الل

  ”Find Occupations“ المهن"عن البحث اختر " -1
 لهندسة المعمارية والهندسة أن تختار اعلى سبيل المثال . يمكنك ”Job Family“قم باختيار  -2
ضغط على ا او . باتباع نفس المثال ،الوظيفة المعينةعلى وصلة ضغط ثم ا. ”GO“ضغط على ا -3

 معينة المهندسين الفضاء. بعد اختيار وصلة المهنة 
مجموعة تصنيف اإلعداد بحث رقم منطقة العمل و عمل" للال"منطقة  ”Job zone“مة اختر عال -4

  .أو أعلى 7.0من صنف  Specific Vocational Preparation، SVP المحدد المهني



9 
 

 
هل هناك حد أدنى للسن بالنسبة لمقدمي طلبات الحصول على تأشيرة للهجرة بناء على  -8

 ؟ التعدديةبرنامج 
دنى للسن بالنسبة لمن يريد االشتراك في هذا البرنامج، إال أن شرط انتهاء مقدم ال يوجد حد أ -5

الطلب من مرحلة الدراسة الثانوية أو حصوله على الخبرة العملية في تاريخ تقديمه للطلب يترتب 
  عليه عملياً استبعاد غالبية األشخاص الذين لم يبلغوا بعد الثامنة عشر من العمر

  
 ؟ التعددية بناء على برنامج  2016ول طلبات الحصول على تأشيرات الهجرة لعام متى يتم قب - 9

فترة خالل   2016لبرنامج الهجرة التعددية (العشوائية) لسنة  ةاإللكترونيتبدأ فترة قبول الطلبات 
يوم من  ظهراً الساعة الثانية عشر وحتى  2014أكتوبر شهر من لواال منالتقديم المحددة والتى تبدأ 

إن ماليين الطلبات ترد .  بتوقيت شرق الواليات المتحدة 2014نوفمبر من الثالث  الموافق  االثنين
خالل تلك الفترة، ويترتب على ورود هذا الكم الهائل من الطلبات بذل الجهود الضخمة للقيام بالمهام 

مين على تقديم الطلبات .  نحن نحث المتقدالالزمة الختيار الطلبات واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها
بعد طلب أي لن يقبل بطء النظام. تؤدي إلى قد ات الطلبإن كثرة في مرحلة مبكرة من فترة التسجيل. 

 .2014ر نوفمب 3بتوقيت شرق الواليات المتحدة يوم  اً ظهرالساعة الثانية عشر 
 

لى تأشيرة هجرة بناء هل يجوز ألشخاص متواجدين في الواليات المتحدة تقديم طلبات للحصول ع  - 10
 على هذا البرنامج؟ 

نعم، يجوز لمقدم طلب أن يكون متواجدا في الواليات المتحدة أو في أي بلد آخر، ويجوز إرسال الطلب 
 .من داخل الواليات المتحدة أو من خارجها االلكترونى بالبريد

  
  مج الهجرة العشوائية؟خالل فترة التسجيل لبرنايحدد لكل شخص تقديم إستمارة واحدة هل   - 11

أثناء فترة قبول  طلب واحد فقطيسمح القانون لكل شخص [تتوفر فيه الشروط المطلوبة] بتقديم نعم.  
.  وسوف تستبعد جميع طلبات األشخاص الذين يرد منهم أكثر من طلب واحد  الطلبات وتسجيلها.

على األشخاص الذين يقدمون اكثر ستقوم وزارة الخارجية بتقديم تقنية معقدة ووسائل أخري للتعرف 
من طلب واحد بحيث يكونوا غير مؤهلين فى هذه الحالة وسيخلق ملف إلكتروني دائم لهم بواسطة 

تقديم طلب كل عام أثناء  ،يجوز لمقدمي طلبات الحصول على التأشيرة وزارة الخارجية األمريكية. 
 الشهر المحدد لقبول الطلبات وتسجيلها. 

 
 للزوج تقديم طلب منفصل عن الطلب الذي تقدمه زوجته؟ هل يجوز  - 12

نعم، يجوز للزوج تقديم طلب منفصل عن الطلب الذي تقدمه زوجته، فإذا وقع االختيار على أي من 
 الطلبين يحق لآلخر االنتساب لصاحب الطلب الذي يقع عليه االختيار. 

 
الطلب الذي أقدمه للحصول على تأشيرة إدراجها في  يجب علىً  التى أسماء أفراد أسرتي ما هى – 13

 ؟ التعددية للهجرة بناء على برنامج 
يجب على مقدم الطلب (أو مقدمته) أن يذكر في الطلب اسم الزوجة (أو الزوج) وأسماء جميع األبناء 

وجه الز بالتبني وأبناء األبناء الطبيعيين و األبناء ويشمل ذلك عاماً) 21 الحادية والعشرين (تحت سن 
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يرغبوا في  الأو (أو زوج) من زواج سابق، حتى إذا لم يكن هؤالء األبناء مقيمين مع مقدم الطلب
يجب على مقدم الطلب أن يذكر اسم الزوجة (أو الزوج) حتى إذا كان  .مصاحبته في هذا البرنامج

بق إذا كانا منفصالً عنها.  وال تتطلب الشروط من مقدم الطلب ذكر اسم الزوجة السابقة أو الزوج السا
الحادية  تحت سنأبنائه غير المتزوجين  جميعأسماء يجب على مقدم الطلب أن يذكر . مطلقان قانوناً 

، سواء كانوا أبنائه الطبيعيين أو أبناء زوجته (أو أبناء الزوج) من زواج سابق )عاماً  21(والعشرين 
الحادية تحت سن ذكرجميع األبناء  يجب. أو أبناء تم تبنيهم رسمياً وفقاً لقوانين بلد مقدم الطلب

 ذكر األبناءليس مطلوبا منك  .مقدم الطلب حتى إذا لم يكونوا مقيمين مع ،عاماً) 21 والعشرين (
 على تصريح باإلقامة الدائمة في الواليات المتحدة األمريكية على الجنسية األمريكية أو ينصلاحال
)Green Card( . 

ة في طلب الحصول على تأشيرة الهجرة ضرورة قيامهم بالسفر وال يعني ذكر أسماء أعضاء األسر
مع مقدم الطلب، إذ يجوز لهم أن يختاروا البقاء في بالدهم. ولكن إذا ذكر مقدم الطلب اسم أحد أفراد 

، ستكون النتيجة طلبه األصليأسرته في استمارة طلب الحصول على التأشيرة لم يرد ذكره في 
مثل األطفال  ال ينطبق على هؤالء الذين ينضمون لألسرة بعد ذلك(يه. استبعاد طلبه وعدم النظر ف

.)  ويجوز للزوجة (أو الزوج) تقديم طلب منفصل عن طلب زوجها (أو الذين ولدوا بعد موعد التقديم
، شريطة وجود المعلومات المفصلة عن جميع االخر زوجته) رغم ورود اسمها (أو اسمه) في الطلب

 طلبين.أفراد األسرة في ال
 

 هل ينبغي على مقدم الطلب تقديم طلبه بنفسه، أم يجوز لشخص آخر القيام بذلك بالنيابة عنه؟   - 14
يجوز لمقدمي الطلبات إعداد طلباتهم وتقديمها بأنفسهم، ويجوز لهم تكليف آخرين القيام بذلك نيابة 

هذا الطلب شخصياً أو عنهم، ولكن ال يجوز ألي شخص تقديم أكثر من طلب واحد سواء تم تقديم 
بالنيابة عن مقدم الطلب بواسطة محام أو أحد األصدقاء أو األقارب الذي قد يساعد مقدم الطلب في 

جميع . يجب أن يتأكد المتقدم أن جميع البيانات الخاصة به صحيحة وكاملة.  يمكن لإعداد طلبه
الرسمي الموقع  من خاللسحب نتيجة اليتم اختيارهم، التحقق من ذلك الذين لم  ، بمامشاركينال

م حتى يتسنى لهبهم تأكيد الخاصة المعلومات صفحة ب  حتفاظلكتروني.  يجب على المشاركين االاإل
 .وضع طلبهمالتحقق من 

 
هل يجوز لمن تم تسجيل طلباتهم للحصول على تأشيرة هجرة للواليات المتحدة بناء على اعتبارات   - 15

 ؟ التعددية أشيرة للهجرة بناء على برنامج أخرى تقديم طلب للحصول على ت
 

 التعدديةنعم، يجوز لهؤالء األشخاص تقديم طلبات للحصول على تأشيرة للهجرة بناء على برنامج 
 

 ؟جاهزاً نترنت اإلالموقع اإللكتروني المخصص لتقديم الطلبات عن طريق  كونسيمتى  -16
 
بتوقيت  اً ظهرالساعة الثانية عشرة من  سجيل اعتباراً خالل فترة الت اً نترنت متاحكون الدخول على اإليس

بتوقيت شرق  اً ظهرلى الساعة الثانية عشرة نتهي عيو 2014 أكتوبر 1يوم ، شرق الواليات المتحدة 
 .2014 نوفمبر 3 الواليات المتحدة في 

 
أي (أو  برنامج مايكروسوفت وورداستمارة الطلب اإللكتروني في هل سأتمكن من تحميل و حفظ   -17

 ؟ه انذاكمألأخر)، ثم ابرنامج 
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اإللكترونية اإلستمارة وتقديمها في وقت الحق. تعبئتها في برنامج آخر لحفظ اإلستمارة ال ، لن تتمكن من 

ة معالجنموذج أكثر "عالمية" من  ا. وهذا يجعلهلتأشيرة الهجرة المتنوعة متاحة فقط كنموذج ويب
 عبر اإلنترنت.الطلب م يقدمطلوبة و تالمعلومات الن تعبئة عي. وباإلضافة إلى ذلك ، يتالنصوص

 
 

 ؟عبر اإلنترنتستمارة اإليمكنني حفظ هل -18
بين تحميل من الوقت ) دقيقة 60ستين (باستغراق إللكتروني مصمم بحيث يسمح فإن نظام الطلب ا ال ،

لم دون استكمال الطلب و يقة أكثر من ستين دقمرت . إذا تلقيها من طرف الموقع اإللكتروني واإلستمارة 
تم اعتبار . ويتم ذلك حتى ال يمن قبلالمعلومات التي وردت سيتم انذاك إلغاء إلكترونيا ،  ي الطلبتلقيتم 

شرح ت 2016عام برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة ل. إن تعليمات الطلب المستكمل بمثابة طلب مكرر
و ستمارة. وهكذا يمكنك أن تكون على استعداد تام اإلالمعلومات المطلوبة لملء و بشكل كامل ح وضبو

 اإلنترنت.في تعبئة الطلب على لديك كل المعلومات الالزمة قبل البدء متأكد من أن 
 

ربي في اقفوتوغرافية ألالصور ال، هل يمكنني إرسال جهاز المسح الضوئي (سكانر)  لدىتوفرلم يإذا  -19
إرسال ثم  على قرصحفظها  و في جهاز المسح الضوئي وغرافيةالصور الفوتتمرير الواليات المتحدة ل

 لطلب؟ألتمكن من تقديم ا القرص
 

أن ُتَقدم صورة والمتعلقة بالتعليمات الفي ة المتطلببالشروط الصورة شريطة أن تفي ، ذلكنعم ، يمكن القيام ب
على األشخاص الذين  اإللكتروني عبر اإلنترنت. يجبتقديم الطلب الصورة إلكترونيا و في نفس وقت 

نترنت. ال يمكن أن تقدم على اإلالطلب م يالمستنسخة عند تقدأن يكون لديهم ملف الصور الطلبات ون قدمي
سوف . يجب أن يتقدم الشخص بطلب إلكتروني واحد فقطنترنت. الصورة بشكل منفصل عن الطلب على اإل

لعام في برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة  طلب المشاركة إستبعادتؤدي عملية تقديم طلبات متعددة إلى 
   و من الخارجألكترونيا من الواليات المتحدة إ) الطلب معاً (الصورة والطلب بأكمله  . يمكن تقديم2016

 
رفض سيتنص اإلجراءات على أن النظام ، الصور الرقمية المقدمة ال تتطابق مع المواصفاتكانت إذا  -20

 هل يعني ذلك أنني سأتمكن من إعادة تقديمو سيقوم بإخطار المتقدم باألمر. اإللكتروني تلقائيا الطلب 
 ؟طلبي

 
اعتباره بمثابة طلب في الواقع تم ض تلقائيا ، لم يفِ رُ بما أن الطلب  . مجدداً إعادة تقديم الطلب نعم ، يمكن 

في برنامج تأشيرة الهجرة إلكترونياً للمشاركة  مقدمطلب ال يعتبر و بما أنه مقدم إلى الموقع اإللكتروني. 
ال كونها ل المرسلة رقميةالصورة تعلقة بال. إذا كانت هناك مشاكل مالمتنوعة لن يتم إرسال أي تأكيد باستالمه

لطبيعة  نظراً إال أنه . من طرف الموقع اإللكترونيتلقائيا سيتم رفضها ، تنطبق مع المواصفات المطلوبة 
بإمكان صاحب  تصل إلى المرسل. إذا كانكي رفض لرسالة ال استغرقهتي تالالمدة اإلنترنت ال يمكن التنبؤ ب
) دقيقة ، 60غضون ستين (األول أو الثاني من االستمارة في جزء الإعادة بعث و  ،الطلب حل هذه المشكلة 

. يمكن تقديم الطلب مشكلة. وبخالف ذلك ، سيتعين على مقدم الطلب استئناف عمليةهناك أي  فال توجد
وإرسال الطلب تلقي استكمال أن يتم إذا اقتضى األمر إلى  طلب عدة مراتالالطلب محاولة تقديم لمقدم 

 .باستالمه إشعار تأكيد
 
 

المستوفي لجميع  اإللكترونيالذي يشير إلى استالم الطلب لكتروني سيتم إرسال اإلشعار اإل هل -21
 ؟استالم طلبه عبر الموقع المخصص لذلكفور الشروط 
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استمارة الذي يتضمن تأكيد استالم لطلب تأشيرة الهجرة المتنوعة، و الموقع اإللكتروني جواب  يتم بعث

للوصول إلى هذا الجواب الزمن الذي يستغرقه بال يمكن التنبؤ  هعلى الفور. غير أن، مقبولطلب إلكتروني 
"، فليس هناك ضرر من الزر "أرسلالضغط على بعد دقائق مرت عدة لطبيعة اإلنترنت. إذا  ل نظراً المرسِ 
لن يختل نظام طلب المشاركة في البرنامج اإللكتروني للهجرة المتنوعة ". أرسلالضغط على الزر "إعادة 

و . ا الطلبلى هذعتأكيد تم الحصول على أى جواب للمرة الثانية ألنه لم يإذا تم الضغط على زر "أرسل" 
إشعار تأكيد.  تقديم الطلب والحصول علىأن يتم إلى ت طلب عدة مراالمحاولة تقديم للمتقدم أن يعيد يمكن 

 .إرسال الطلبإعادة يجوز تأكيد ال الولكن بمجرد استالم إشعار 
 

 كيف سيتم اختيار من سيحصلون على تأشيرة الهجرة؟   - 22
الطلبات يقوم  تسجيل. وبعد أن تنتهي فترة ترقيم الطلبات التي تم استالمها من كل منطقة يتم سوف 

طلبات الفائزة في كل منطقة جغرافية من بين جميع الطلبات لل ر عشوائيةكمبيوتر بعملية اختياال
الواردة لتلك المنطقة. ويكون أول طلب يتم اختياره عشوائياً في كل منطقة أول طلب يتم تسجيله، 

سوف تحصل .  والخ..ويكون الطلب الثاني الذي يقع عليه االختيار الطلب الثاني الذي يتم تسجيله، 
جميع الطلبات التي يتم استالمها من كل منطقة أثناء الفترة المحددة الستالم الطلبات على فرصة 

متساوية لوقوع االختيار عليها بدون التمييز بين تلك الطلبات الواردة في بداية الفترة المحددة الستالم 
خالل خطار المتقدم عن طريق سيتم إالطلبات أو في نهايتها. وعند وقوع االختيار على طلب ما، 

على الموقع اإللكترونى  Entrant Status Check)صفحة التحقق من الطلب (
)www.dvlottery.state.gov وسوف يواصل مركز كنتاكي .  4201من مايو  الخامس) إبتداًء من

 القنصلصاحبه بالتوجه إلى مكتب القنصلية األمريكية لمقابلة القنصلي متابعة الطلب حتى يتم إخطار 
بتقديم  المسئول فيها بخصوص التأشيرة أو يقوم مقدم الطلب المقيم أو المتواجد في الواليات المتحدة

  طلب في مكتب مصلحة الهجرة والجنسية لتغيير وضعه. 
 

 ؟لم يقع علي االختيارإذا  كيف أعرف   -23 
صفحة التحقق من فسوف يتم إخطارهم بعدم إختيارهم أيضا عن طريق االختيار  من لم يقع عليهم

ولن يكون باستطاعة السفارات والقنصليات األمريكية توفير الئحة بأسماء مقدمي الطلبات  الطلب. 
   الذين قبلت طلباتهم.

 
 ؟تأكيدالصفحة  ماذا لو فقدت -24

 
قم التأكيد للحصول على معلومات من خالل صفحة إلى ر. سوف تحتاج تأكيدالصفحة بفاظ تحااليجب 
لكترونية بعد إجراء القرعة اإلتنوعة الملبرنامج الهجرة الرسمي اإللكتروني  على الموقع التأكيد

www.dvlottery.state.gov .  تقدمى صفحة التحقق من الطلب ستكون الطريقة الوحيدة إلخطار م
بإختيارهم وإمدادهم بالتعليمات الخاصة بكيفية إستكمال اإلجراءات  2016برنامج الهجرة العشوائية لعام 

 .وتحديد موعد المقابلة
 

لن يكون باستطاعة السفارات والقنصليات األمريكية توفير الئحة بأسماء مقدمي الطلبات الذين قبلت 
 طلباتهم.

 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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العشوائية عن طريق البريد  لهجرةاهم فى برنامج اختيارتم الذين يتم إخطار ألشخاص  هل -25
 ؟اإللكتروني

سيتم  العشوائية عن طريق البريد اإللكتروني. لهجرةاهم فى برنامج اختيارتم الذين ألشخاص الن يتم إخطار 
.   Entrant Status Check)صفحة التحقق من الطلب (اإلخطار الرسمى بإختيار المتقدمين عن طريق 

خطار هؤالء البريد اإللكتروني إلعن طريق رسائل مطلقاً بإرسال أي حكومة الواليات المتحدة قوم لن ت
بالنسبة خطط الستخدام البريد اإللكتروني لهذا الغرض ليست هناك أي  ، واألشخاص الذين تم اختيارهم

م رسائل الكترونية من الذين تم اختيارهم عشوائياً سيقومون باستال .2016لعام لبرنامج الهجرة المتنوعة 
مركز كنتاكي القنصلي فقط لتنبيههم بانه قد تم تحديد موعد مقابلة لهم بعد ان قاموا باالستجابة للتعليمات 

.  هذه الرسائل سوف توجه للذين تم اختيارهم ليقوموا بالتأكد من تفاصيل Entry Status checkعلى ال 
و لن تحتوي هذه الرسائل االلكترونية على الوقت  Entrant status checkموعد مقابلتهم على ال 

 والموعد الفعلي للمقابلة. 
 

" gov.التي تتضمن نطاق "نترنت وزارة الخارجية الجمهور أن مواقع اإلبمكتب الشؤون القنصلية يخبر 
ي تلك التير الحكومية (على سبيل المثال ، غحكومية. العديد من المواقع تابعة لهيئة هي مواقع رسمية 

تأشيرة تتعلق ب ةومفيد ة) تقدم معلومات وخدمات مشروع"net." أو" org." أو" com.النطاقات " تستخدم
ال وصي و و ال تقر تال زارة الخارجية وفإن بغض النظر عن محتوى المواقع غير الحكومية ،  .الهجرة 

 تقدم أية معلومات أو مواد أخرى تظهر في هذه المواقع. 
 

االتصال و قد تقوم بمواقع رسمية األشخاص بجعلهم يعتقدون أنها اقع تضليل العمالء وقد تحاول بعض المو
رسوم دفع أن تطلب منك هذه المواقع تحاول عروضها. قد إلرسال لكتروني بك عن طريق البريد اإل

ى مجانية علالتي هي على خالف ذلك  وجراءات الهجرة المتعلقة بإمعلومات الواإلستمارات أالخدمات مثل 
 كية . باإلضافة إلىيمرلسفارة األلقسام القنصلية على مواقع األوزارة الخارجية أو موقع خدمات التأشيرة ل

(مثل  يهاخدمات لن تحصل علرسوم قد تطلب منك هذه المواقع األخرى في محاولة لسرقة أموالك دفع ذلك، 
إحدى هذه المواقع لى الرسوم إرسال قمت بإالتأشيرات). إذا رسوم وة تنوعالهجرة المأشيرة طلبات ترسوم 

إرسال أية معلومات شخصية حتاطاً بعدم أن تكون م مرة أخرى. يجب كذلكتسترجعها ، فإنك لن المحتالة
 سرقة الهوية./لهذه المواقع التي قد تستخدم لتزوير

 
 

 هو عدد مقدمي الطلبات الذين سوف يتم اختيارهم للحصول على التأشيرة؟  ما - 26
دد المتاح من تأشيرات الهجرة التي سوف تمنح لمقدمي طلبات الحصول عليها بناء على يبلغ الع
اختيار عدد من الطلبات  و لكن سوف يتمتأشيرة،  )50,000( ألف 50، 2016لعام  التعددية برنامج 

عن متابعة طلباتهم للحصول على  يتجاوز هذا العدد الحتمال امتناع بعض من يقع عليهم االختيار
شيرة بعد إخطارهم بوقوع االختيار عليهم مبدئياً، وذلك لضمان إصدار جميع التأشيرات المتاحة التأ

. ويترتب على ذلك أن عدد التأشيرات المتاح لن يكون كافياً لمنح التعددية بناء على برنامج 
خطار جميع وسوف يتم إ ى،مبدئالالتأشيرات المطلوبة لجميع مقدمي الطلبات الذين يقع عليهم االختيار 

مقدمي الطلبات الذين يقع عليهم االختيار في الوقت المناسب وإحاطتهم علماً بإضافة أسمائهم إلى 
وسوف تبدأ عملية االجتماع بهم وعقد المقابالت معهم في   ،قائمة الطلبات التي وقع عليها االختيار

فة الطلبات المذكورة فى سيتم إخطار المتقدمين الذين إستكملوا كا 2014أوائل شهر أكتوبر عام 
 Entrant Statusالتعليمات بموعد المقابلة الخاص بهم عن طريق صفحة التحقق من الطلب (

Check وسوف تصدر التأشيرات أسابيع قبل الموعد المحدد مع السفارة أو القنصلية 6 – 4) حوالى .
في حالة وجود العدد  كل شهر لمقدمي الطلبات المستعدين لصدورها واستخدامها خالل هذا الشهر

بعد صدور  التعددية المتاح من التأشيرات. وينتهي برنامج هذا العام لمنح تأشيرات الهجرة بناء على 
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وقد يتحقق ذلك من الناحية النظرية   ألف تأشيرة. 50جميع التأشيرات المخصصة لذلك العام، وهو 
ت الذين يقع عليهم االختيار والذين يجب إذن على مقدمي الطلبا . 2016 قبل حلول شهر سبتمبر عام

لغرض  للتحرك بسرعة وبدون تأخيريريدون الحصول على تأشيرات الهجرة أن يكونوا مستعدين 
إن عملية االختيار العشوائي التي يقوم بها جهاز الكمبيوتر في مركز كنتاكي االستفادة من التأشيرة. 

  ار الحصول على تأشيرة الهجرة.القنصلي ال تضمن في حد ذاتها لمن يقع عليه االختي
 

 ؟اختيار مقدمي الطلبات يتم كيف -27
 

 اختيار مقدمي الطلبات الذين تتوفر في طلباتهم الشروط المطلوبة على نحو عشوائي وبواسطةيتم 
زيارة الموقع  2016المتقدمين لبرنامج الهجرة العشوائية لعام يجب على جميع  . الحاسب اآللي (الكمبيوتر)

لمعرفة ما  – (Entrant Status Check)صفحة التحقق من الطلب  –تونى لبرنامج الهجرة العشوائية االلك
إذا كان تم إختيارهم أم ال.  سوف يتم إخطار المتقدمين الذين تم إختيارهم من خالل صفحة التحقق من 

 ) إبتداًء منwww.dvlottery.state.govعلى الموقع اإللكترونى ()Status Check antEntrالطلب (
  . 2016يونيو  30و حتى على االقل  2015من مايو  الخامس

سوف يتم توجيه المتقدمين الذين وقع عليهم اإلختيار إلى صفحة تأكيد والتى ستمدهم بتعليمات إضافية والتى 
 صفحة التحقق من الطلب (يات المتحدة األمريكية.  تتضمن معلومات عن الرسوم المتعلقة بالهجرة للوال

(Entrant Status Check  سوف تكون الوسيلة الوحيدة إلخطار المتقدمين الذين وقع عليهم اإلختيار
بإرسال أية إخطارات عن طريق البريد.   ياتالقنصل قومتلن   .2016فى برنامج الهجرة العشوائية لعام 

إرسال أو لن يطب منك ين تم إختيارهم عشوائياً بواسطة البريد االلكترونى. لن يتم إخطار المتقدمين الذ
 Western Unionتحويل أى مبالغ مالية عن طريق أى شركة تحويل أموال مثل شركة 

 
متواجدين فعال في الواليات المتحدة ووقع عليهم االختيار تعديل وضعهم مع مصلحة لل هل يجوز -28

  ؟الهجرة والجنسية
من قانون  245ريطة توفر الشروط المطلوبة لتعديل أوضاعهم بموجب أحكام الجزء رقم نعم، ش

)، ويجوز لمقدمي الطلبات الذين وقع عليهم االختيار المتواجدين INAالهجرة والجنسية األمريكي (
فعال في الواليات المتحدة أن يطلبوا من مصلحة الهجرة والجنسية تعديل أوضاعهم وإعطائهم تأشيرة 

مصلحة الهجرة يجب على مقدمي الطلبات أن يضمنوا استطاعة  إلقامة الدائمة في الواليات المتحدة.ا
بما في ذلك اإلجراءات المتصلة بأي من ، والجنسية االنتهاء من اإلجراءات الخاصة بطلباتهم

جيل ألن عمليات تس 2016سبتمبر عام  30، وذلك قبل تاريخ المنتسبين لهم المتواجدين في الخارج
تنتهي في هذا  التعددية سوفبناء على برنامج  2016طلبات الحصول على تأشيرات الهجرة لعام 

فى برنامج  ألي من مقدمي طلبات الحصول على التأشيرة تتوفر أرقام تأشيراتالتاريخ، إذ لن 
سبتمبر  30تحت أي ظرف من الظروف بعد منتصف الليل من يوم  2016لعام  الهجرة العشوائية

 .2016 عام
 

إلى متي يحق لمقدمي الطلبات الذين وقع عليهم االختيار للحصول على تأشيرة للهجرة بناء   - 29
 الحصول على تلك التأشيرة؟  التعددية على برنامج 

 2016يحق لألشخاص الذين وقع عليهم االختيار في السحب تقديم طلب الحصول على تأشيرة الهجرة لعام 
، أي ابتداء من اليوم األول من شهر أكتوبر عام فقط 2016أثناء السنة المالية  ية التعددبناء على برنامج 

أو تعديل ويجب على مقدمي الطلبات الحصول على تأشيرة الهجرة  . 2016سبتمبر  30إلى  2015

http://www.dvlottery.state.gov/
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سبتمبر  30قبل نهاية السنة المالية ( 2016على برنامج التعددية لعام  بناءوضعهم فى الواليات المتحدة 
 2016لعام  التعددية ال يتم ترحيل التأشيرات الممنوحة ألشخاص حصلوا عليها بموجب برنامج .  )2016

إلى تاريخ الحق النتهاء السنة المالية لذلك العام إذا عجزوا عن الحصول على التأشيرات الخاصة بهم أثناء 
ن على التأشيرة بسبب انتسابهم لمقدم كذلك، ال يجوز لزوجة مقدم الطلب وأبنائه الذين يحصلو العام المالي. 

أكتوبر عام  من الطلب الرئيسي الحصول على تلك التأشيرة إال في الفترة الزمنية المحددة والممتدة من أول
 .رسبتمب 30إلى  2014

 
 ؟ماذا يحصل إذا توفي صاحب الطلب الذي تم اختياره -30

 
يحق  ال. المتنوعة نتيجة وفاة صاحب الطلب لطلب المشاركة في برنامج الهجرةاإللغاء الفوري سيتم 
 أن يتابعوا المشاركة بموجب هذا الطلبأواألطفال /الزوجة للزوج

 
 

هل سيتم تحصيل أية رسوم خاصة متصلة بطلبات الحصول على تأشيرة للهجرة بناء على برنامج   - 31
 ؟ التعددية 

سم خاص الحقاً من مقدمي طلبات . وسوف يتم تحصيل رال يتم تحصيل أية رسوم عند تقديم الطلب
على تأشيرة بناء على برنامج هذا العام والذين يتولى القسم لحصول لالذين يقع عليهم االختيار 

كما ينبغي على طالبي الحصول   القنصلي األمريكي اتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص طلباتهم.
إصدار التأشيرة عند صدورها، مثلهم على تأشيرات الهجرة بناء على برنامج التعددية تسديد رسوم 

وسوف يحصل مقدمو الطلبات على تفاصيل  مثل غيرهم من طالبي الحصول على تأشيرات أخرى. 
تلك الرسوم المطلوبة عندما يقوم مركز كنتاكي القنصلي بإرسال التعليمات إلى من يقع عليه االختيار 

 منهم. 
 ؟ هجرةالتأشيرة  رسوم يمكنني دفع كيف وأين -32

لحصول على لسوف يتم تحصيل رسم خاص الحقاً من مقدمي طلبات الذين يقع عليهم االختيار 
وسوف تحصل على ايصال دفع من الخزينه.  ،القسم القنصلي   فيتأشيرة بناء على برنامج هذا العام 

 ال ترفق أى رسوم بالبريد أو عن طريق تحويالت ويسترن يونيون أو أى خدمة توصيل أخرى.
 
اذا تم اختيارى للهجرة ولكن لم يتم تأهيلى للحصول على التأشيرة، هل يمكن استرجاع رسوم  -33  

 الفيزا ؟
جميع الشروط المحددة في قانون الهجرة يجب على المتقدمين إستيفاء . رسوم الفيزا ال يمكن استرداد 

الشروط المحددة في ن او ال التأشيرة. لو قرر القنصل انك غير مؤهل للحصول على والجنسية األمريكي
رسوم ن استرداد ملن تتمكن ال تنطبق عليك فلن يقوم بإ صدار التأشيرة و  قانون الهجرة والجنسية األمريكي

 .الفيزا
 

هل يحق للمتقدمين لبرنامج الهجرة العشوائية الحصول على إستثناء ألى من أسباب عدم األهلية   - 34
 طبقاً للقانون األمريكى؟

على جميع مقدمي طلبات لشروط المحددة في قانون الهجرة والجنسية األمريكي جميع اتنطبق 
الحصول على التأشيرة والتي ينبغي توفرها في طالبي الحصول على تأشيرة الهجرة إلى الواليات 
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ال توجد أية أحكام خاصة للتنازل عن استيفاء أي من الشروط المطلوبة والمنصوص عليها .  ةالمتحد
يعتبرون مواطنين ذوي األقارب الذين بالنسبة لألشخاص بعض أحكام االستثناء  في القانون. 

المشاركة طلبات صحاب قد تكون متاحة أيضا أليتمتعون باإلقامة الدائمة الشرعية أو أجانب ين أمريكي
المشاركين في جعل من الصعب على ي، ولكن ضيق الوقت في برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة

 الستفادة من هذه األحكامالهجرة المتنوعة ا برنامج تأشيرة
 

 احتيال على اإلنترنت أو بريد إلكتروني غير مرغوب فيه؟عملية كيف يمكنني اإلبالغ عن  -35
 

احتيال على اإلنترنت ، يرجى الرجوع إلى موقع عملية إذا كنت ترغب في تقديم شكوى بشأن 
www.econsumer.gov 17اون مع وكاالت حماية المستهلك من لجنة التجارة االتحادية بالتعل 

احتيال تقوم بتبليغ عن عملية ن أيضا أيمكنك . )/http://www.econsumer.gov/english(دولة 
 Internetنترنتجرائم اإلي المتعلقة بمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مركز الشكاومن خالل 

Crime Complaint Center  عن تقديم شكوى عن البريد اإللكتروني غير المرغوب فيه و يمكن
 . Department of Justice Contact US page وزارة العدلل صفحة اتصل بناطريق 

 
 ؟2016عام  التعددية ما هو الحد األقصى لعدد التأشيرات المخصصة بموجب برنامج  -36

كحد أقصى سنة قامة الدائمة كل إللتأشيرة  55000تتيح جب القانون، بمو، إن الواليات المتحدة
) NACARAقانون إغاثة أمريكا الوسطى (و وا جلألشخاص المؤهلين. ومع ذلك ، فإن تعديل نيكارا

تأشيرة الهجرة ه ابتداء من برنامج نأينص على  1997أقره الكونغرس في تشرين الثاني / نوفمبر الذي 
 لهجرة المتنوعةلتأشيرة  55000بين من  5000فإن ، وطالما كان ذلك ضروريا ،  1999عام لالمتنوعة 

عدد الو قد بدأت عملية تخفيض . NACARAلالستخدام في إطار برنامج المتاحة سنويا ستخصص 
جاري بها العمل ، ومن المرجح أن تظل  2000لهجرة المتنوعة عام لتأشيرة  5000بنسبة تصل إلى 

 .2016عام لرة الهجرة المتنوعة خالل برنامج تأشي
 

هل ستقوم ، تأشيرة الهجرة المتنوعةلحصول على تأشيرة دخول عن طريق برنامج تم اختياري لإذا  -37
تقديم أو بلى الواليات المتحدة ، متعلقة بتذكرة الرحلة إمساعدة بتقديم أي حكومة الواليات المتحدة 

االستقرار فير الرعاية الصحية ، أو تقديم أي إعانة قبل وتوأالمساعدة لتحديد أماكن السكن والعمل ، 
 ؟التام

 
أي نوع من المساعدة ، ن يتلقوا لالهجرة المتنوعة الطلبات للحصول على تأشيرة . األشخاص المتقدمين بال

لتقديم طلب الحصول ك اريختتم ا. إذا مادي دعمأي السكن أو المتعلقة بالمساعدة أو وي الجالسفرتذكرة مثل 
م أدلة على يقدأن تقوم بتدخول القبل أن يتم إصدار تأشيرة يتعين عليك ، سوف  الهجرة المتنوعةلى تأشيرة ع

شهادة أو الشخصية ، متلكات مجموعة من الم ه األدلةكون هذتقد  ،الواليات المتحدةالة على أنك لن تصبح ع
، و / أو عرض عمل من صاحب من قريب أو صديق يقيم في الواليات المتحدة  )I-134 دعم (النموذج

 العمل في الواليات المتحدة .
 

لوائح بأسماء البلدان التي يكون المنتمين لها مؤهلين لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة للهجرة بناء 
 وفقاً للمناطق التي تقع فيها تلك البلدان  التعددية على برنامج 

 

http://www.econsumer.gov/english/
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 مؤهلين المنتمين لهال من المناطق الجغرافية التي يكون توضح اللوائح الواردة أدناه أسماء البلدان في ك
. لقد تم ) DV-2016( 2016التعددية لعام لتقديم طلبات الحصول على تأشيرات للهجرة بناء على برنامج 

تحديد تلك البلدان بناء على معلومات من الموظف المسئول عن المعلومات الجغرافية في الواليات المتحدة.  
غير مؤهلين لتقديم طلبات الحصول على تأشيرات الهجرة لعام  المنتمين لهاالبلدان التي يكون  وقد تم تحديد

بواسطة مصلحة الهجرة والجنسية، وذلك بناء على معادلة وردت في التعددية بناء على برنامج  2016
منطقة التي يقع تم إدراج المناطق غير المستقلة ضمن ال(ج) من قانون الهجرة والجنسية.  203الجزء رقم 

تقديم طلبات  للمنتمين لها ال يحق.  أما البلدان التي فيها البلد الذي يتولى إدارة شئون الحكم في تلك المنطقة
الحصول على تأشيرات الهجرة ألنها بلدان يفد منها إلى الواليات المتحدة أعداد كبيرة من المهاجرين، فهي 

ان في كل منطقة. (وتعتبر تلك البلدان المصدر الرئيسي للمهاجرين مذكورة بين قوسين بعد قائمة أسماء البلد
 ، والمهاجرين القادمين إلى الواليات المتحدة للعمل فيها). هجرة األقارب اتالذين يحصلون على تأشير

  أفـريقيـا 
ALGERIA الجزائر                     
ANGOLA أنغـوال                     

BENIN بنـن                        
BOTSWANA بوتسـوانا                   

BURKINA FASO فاصو بوركينا            
BURUNDI  بوروندي                    

CAMEROON الكاميـرون                
CAPE VERDE األخضر الرأس            

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC الوسطى أفريقيا جمهورية                          
CHAD  تشاد            

COMOROS القمر جزر                  
CONGO  الكونغو                       

 DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO الديمقراطية الكونغو جمهورية  
IVORY COAST العاج ساحل                 

DJIBOUTI جيبـوتي                       
EGYPT مصر                          

EQUATORIAL GUINEA االستوائية غينـيا  
ERITREA إريتريا                       

ETHIOPIA إثيوبيـا                      
GABON جـابون                      

GAMBIA, THE جامبيـا                  
GHANA غـانـا                      
GUINEA غيـنيـا                      

GUINEA-BISSAU بيساو-غينيا       
KENYA كيـنيـا                       

LESOTHO ليسـوتو                      
LIBERIA ليبريـا                       
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LIBYA ليـبيـا                        
MADAGASCAR مدغشقر                 

MALAWI مالوي                      
MALI مـالي                        

MAURITANIA موريـتانيـا             
MAURITIUS موريشيـوس             
MOROCCO المغـرب                  

MOZAMBIQUE موزامبيـق                
NAMIBIA نـاميبيـا                  

NIGER النيـجر                      
  

RWANDA روانـدا                     
SAO TOME AND PRINCIPE         وبرينسيبي تومي سان  

SENEGAL السنـغال                       
SEYCHELLES   السيـشيل                 

SIERRA LEONE سيراليون                  
SOMALIA ـومالالص                  

SOUTH AFRICA    أفريقيـا جنوب         
SOUTH SUDAN 

 SUDAN 
 سـودانالجنوب 

                   سـودانال 
 SWAZILAND     سوازيـالند              

TANZANIA تـانزانيـا                   
TOGO توجو                               

TUNISIA ستون                          
UGANDA أوغنـدا                        
ZAMBIA    زامبيـا                       

ZIMBABWE زمبـابـوي                 

 
إسرائيل ، واألردن ، خاضعة إلدارة  1967قبل يونيو كانت األشخاص الذين ولدوا في المناطق التي 

سينتمى   . مصرعلى التوالي إسرائيل ، واألردن ، وسوريا ولهذه الدول م ينضمون هف مصرو سوريا
فى الضفة الغربية الى  سينتمى األشخاص المولودينو  األشخاص المولودين فى قطاع غزة لمصر كبلد مولد

  فى هضبة الجوالن ال سوريا سينتمى األشخاص المولوديناالردن و 
 
 
 

  آســيــا 
AFGHANISTAN أفغانستـان                 

BAHRAIN  البحـريـن                  
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BHUTAN بوتـان                         
BRUNEI بروناي                         
BURMA بورمـا                          

CAMBODIA كمبـوديـا                     
EAST TIMOR الشرقية تيمور                   

HONG KONG (SPECIAL 
ADMINISTRATIVE REGION) 

   )الخاصة اإلدارية المنطقة( كونج هونج

INDONESIA إندونيـسيـا                     
IRAN إيـران                               
IRAQ العـراق                              

ISRAEL إسـرائيـل                         
JAPAN اليـابـان                           

JORDAN األردن                              
KUWAIT الكويت                              

LAOS الوس                                
LEBANON لبنـان                              

MALAYSIA ماليـزيـا                             
MALDIVES مالديـف                               

MONGOLIA منغـوليـا                            
NEPAL نيـبال                                 

NORTH KOREA الشمـالية كوريا                
OMAN عمـان                                 

QATAR قطـر                                   
SAUDI ARABIA     السعودية العربية المملكة     

SINGAPORE سنغافورة                    
SRI LANKA سريـالنكا                  

SYRIA سـوريا                       
TAIWAN تايـوان                       

THAILAND تايـالند                      
UNITED ARAB EMIRATES المتحدة العربية اإلمارات دولة  

YEMEN اليـمن                          
 

 لهذا ة)العشوائيالتعددية (الهجرة  برنامج في لالشتراكللتقديم  ينؤهلم غيرالتالية  اآلسيوية لبلدانالسكان األصليين ل
 أما. وفيتنام والفليبين الجنوبية وكوريا وباكستان والهند) الشعبية الصين في المولودون( الصين ،بنغالديش :العام

 ورد وعليه ،التعددية لبرنامج لينمؤهـِ  لها المنتمين يعتبر بلدان فهم وتايوان الخاصة اإلدارية كونج هونج منطقة
ى الالئحة التالية أيضاً مؤهلين وورد ذكرهم ف الخاصة اإلدارية الماكاو منطقةسكان   .أعاله الالئحة في ذكرهم

 (أوروبا).
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  أوروبـا 
ALBANIA ألبـانيـا                          

ANDORRA أندورا                             
ARMENIA أرميـنيـا                        
AUSTRIA النمسـا                           

AZERBAIJAN    أذربيجـان                  
BELARUS البيضاء روسيـا                 
BELGIUM بلجيـكا                          

BOSNA AND HERZEGOVINA       والهرسك البوسنة  
BULGARIA بلغـاريـا                     

CROATIA   كرواتيـا                      
CYPRUS قبرص                            

CZECH REPUBLIC تشكوسلوفاكيا جمهورية  
DENMARK في الدانمارك تحكمها التي المناطق تشمل( الدانمارك 

 )                      الخارج
ESTONIA    إستـونيـا                    
FINLAND فنلنـدا                          
FRANCE جالخار في فرنسا تحكمها التي المناطق تشمل( فرنسا                        ( 

GEORGIA جورجيا جمهورية               
GERMANY ألمانيـا                         

GREECE اليـونـان                       
HUNGARY هنغـاريـا                      

ICELAND آيسلنـدا                         
IRELAND إيرلنـدا                          

ITALY إيطـاليـا                          
KAZAKHSTAN كازاخستان                  

KOSOVO كوسوفو 
KYRGYZSTAN كيرجيزستان                

LATVIA التفيـا                             
LEICHTENSTEIN لختنشتاين                  

LITHUANIA ليثوانيـا                         
LUXEMBOURG         لوكسمبورغ             

MACAU SPECIAL ADMINISTRATIVE ماكاو 
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REGION 
MACEDONIA, THE FORMER REPUBLIC 

OF YUGOSLAV  
  سابقاً  يوغوسالفيا جمهورية مقدونيا،

MALTA مالطة                                   
MOLDOVA مولدوفـا                             

MONTENEGRO مونتنجرو 
MONACO    مونـاكو                             

NETHERLANDS الخارج في هولندا تحكمها التي المناطق تشمل( هولندا                     ( 
NORTHERN IRELAND الشمالية ايرلندا            

NORWAY 
POLAND 

  النرويج
                         دابولن 

PORTUGAL البرتغـال                          
ROMANIA 

Russia   
 رومـانيـا

                        روسيـا 
SAN MARINO مارينو سان                      

SERBIA الصرب 
SLOVAKIA سلوفاكيـا                         
SLOVENIA سلوفينيـا                          

SPAIN إسبـانيـا                               
SWEDEN السويد                                

SWITZERLAND    سويسـرا                   
TAJIKISTAN      طاجيكستان                    

TURKEY تركيـا                              
TURKMENISTAN تركمنستان                 

UKRAINE أوكرانيـا                         
UZBEKISTAN   أوزبكستـان                 

VATICAN CITY الفاتيـكان                     
 لهذا ة)العشوائيرة التعددية (الهج برنامج في لالشتراكللتقديم  ينؤهلم غيرالتالية  األوروبية لبلدانالسكان األصليين ل(

 وجزر وبرمودا أنغيال: لبريطانيا الخاضعة التالية المناطق تشمل التي المتحدة المملكة أي( العظمى بريطانيا :العام
 تركس وجزر هيلينا وسانت وبيتكيرن ومونتسيرات طارق وجبل فوكالند وجزر كايمان وجزر البريطانية فرجين

 إذ فقط، التعددية برنامج ألغراض الشمالية ايرلندا بها تحظى التي نفصلةالم المعاملة مالحظة يرجى). وكايكوس
 .)المؤهـِلة البلدان قائمة في مذكورة وهي ،التعددية برنامج في لالشتراك مؤهـِالً  الشمالية اليرلندا االنتماء يكون

 
 الشمـاليـة أمـريـكا 

THE BAHAMAS البـاهاما جزر      
 .العام لهذا ة)العشوائيالتعددية (الهجرة  برنامج في لالشتراكيرمؤهلين للتقديم غو المكسيك  سكان كندا(
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 )الهادي المحيط جزر منطقة( أوسيـانيا 
 AUSTRALIA وراء فيما لها والخاضعة التابعة والمناطق( أستراليا 

  )البحار
FIJI  فيجي جزر   

KIRIBATI  كيريبـات                                 
MARSHALL ISLANDS مارشـال جزر     

 FEDERATED STATES OF 
MACRONESIA 

    ماكرونيزيا دول اتحاد

NAURU نـاورو                          
NEW ZEALAND      وراء فيما لها والخاضعة التابعة والمناطق( نيوزيلندا 

 )             البحار
PALAU بـاالو                         

PAPUA NEW GUINEA الجديدة غينيا بابوا   
SOLOMON ISLANDS سليمـان جزر        

TONGA تونغـا                              
TUVALU توفـالـو                         

VANUATU فنـواتـو                        
SAMOA    سـاموا                          

  الكاريبي البحر ومنطقة الوسطى وأمريكا جنوبيةال أمريكا 
ANTIGUA AND BARBUDA وبربودا أنتيغوا      

ARGENTINA األرجنتيـن                      
BARBADOS بربـادوس                       

BELIZE بليـز                               
BOLIVIA بوليفيـا                             

CHILE شيـلي                                
COSTA RICA كوستـاريـكا                 

CUBA كـوبـا                               
DOMINICA دوميـنيـكا                     
GRENADA 

GUATEMALA 
  غريـنادا

                   االتيم غوا 
GUYANA غيـانا                         

HONDURAS هنـدوراس                   
NICARAGUA نيـكاراغـوا                 

PANAMA بنـما                             
PARAGUAY باراجـواي                    

SAINT KITTS AND NEVIS ونيفيس كيتس سانت  
SAINT LUCIA لوسيـا سانت                   
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SAINT VINCENT AND THE 
GRENADINES  

     غرينادين وجزر فنسنت سانت

SURINAM  سـوريـنام                      
TRINIDAD AND TOBAGO وتوباغو ترينيـداد     

URUGUAY     أوروجـواي                   
VENEZUELA فنـزويـال                     

التعددية (الهجرة  برنامج في لالشتراكللتقديم  ينؤهلم غيرالتالية  أمريكا الجنوبية لبلدانالسكان األصليين ل(
، المكسيك،جامايكا ،هايتي، والسلفادورن،إكوادورالدومينيكا وجمهورية ،كولومبياالبرازيل، : العام لهذا ة)العشوائي

  .)وبيرو
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